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என் அன்பு சக�ோதர சக�ோதரி�கே, 
நோன் இன்று கேசுமகேோது, 
�ர்ததரின் ஆவி நமகமோடு 

இருக்குமேடியோ� நோன் தோழ்மயோ� 
ஜெேிக்�கிகேன். அவரது ச்ேயோ�கிய இநத 
ச்ேக்�ோ�வும, உருக்�மோன ஜெேங�ேில் 
நோம ஜேறே உணர்ததுதலுக்�ோ�வும, 
உணர்ததபேட்ட ேிரசங�ங�ளுக்�ோ�வும, 
கதவ தூதர�ளகேோன்ே ேோ்டல்�ளுக்�ோ�வும 
�ர்ததரி்ட்ததகில் என் இருதயம நன்ேகியோல் 
நகி்ேநதகிருக்�கிேது.

�்டநத ஏபரலகில், நோன் உளேிட்ட 
உல�முழுவதகிலும உளேவர�ேின் 
இருதயங�்ே �லக்�கிய ஜசயதகி்ய 
த்லவர தோமஸ் எஸ். மோன்சன், 
அேி்ததோர. அவர மோரமன் புஸ்த�்ததகின் 
வல்ல்ம்யபேறேகி கேசகினோர. நோம 
ேடி்தது, தகியோனி்தது அதன் கேோத்ன�்ேப 
ேயன்ேடு்ததுமோறு நம்ம வறபுறு்ததகினோர. 
மோரமன் புஸ்த�்ததகிலுளேவற்ே ஒவஜவோரு 
நோளும ேடிக்�வும, சகிநதகிக்�வும, மோரமன் 
புஸ்த� �ட்ட்ே�்ேக் ்�க்ஜ�ோளேவும 
நோம கநரம ஒதுக்�கினோல் நோம அதன் 
ச்ததகிய்த்தபேறேகிய உயிகரோட்டமுளே 
சோடசகி ஜேேலோம, ெவீிக்�கிே 
�கிேகிஸ்து்வபேறேகிய சோடசகியின் வி்ேவு, 
�ஷ்டமோன கநரங�ேில் ேோது�ோபேோ� 
நம்மக் ஜ�ோண்டு கசரக்கும. (See “The Power 

of the Book of Mormon,” Liahona, May 2017, 
86–87.)

உங�ேில் அகந�்ரபகேோல 
தீரக்�தரிசகியின் வோர்த்த�்ே, எனக்கு 
�ர்ததரி்டமகிருநது வநத ஜசயதகியோ� நோன் 
க�டக்டன். நோன் அநத வோர்த்த�ளுக்குக் 
�ீழபேடிய முடிவு ஜசயகதன். இபகேோது, 
நோன் சகிறுவனோ� இருநததகிலகிருநகத, 
மோரமன் புஸ்த�ம கதவனு்்டய வோர்த்த 
எனவும, ேிதோவும குமோரனும கெோசப 
ஸ்மகி்ததுக்கு தரிசனமோ�கி, அவரு்டன் கேசகினர 
எனவும, �ர்ததரின் ச்ேக்கு ஆசோரிய்ததுவ 
தகிேவுக�ோல்�்ே மறுஸ்தோேிதம ஜசயய 
பூரவ�ோல அபகேோஸ்தலர�ள கெோசப 
ஸ்மகி்ததகி்டம வநதோர�ள எனவும சோடசகி்ய 
நோன் உணரநதகிருக்�கிகேன்.

அநத சோடசகிகயோடு 50 ஆண்டு�ளுக்கும 
கமலோ� நோன் மோரமன் புஸ்த�்த்த 
வோசகி்ததகிருக்�கிகேன். ஆ�கவ ஒருகவ்ே 
த்லவர மோன்சனின் வோர்த்த�ள 
கவஜேோருவருக்�ோனது என்று நகியோயமோ� 
நோன் நகி்ன்ததகிருக்�லோம. இருபேினும 
உங�ேில் அகந�்ரபகேோல தீரக்�தரிசகியின் 
ஊக்�மும, வோக்கு்தத்ததமும கமலும 
முயறசகி ஜசயய என்்ன அ்ை்தததோ� 
நோன் உணரநகதன். நோன் ஜசயத்த 
அகந�ர ஜசயதகிருக்�கிேரீ�ள. அதகி�மோன 
முயறசகியு்டன் ஜெேி்ததகிருக்�கிேரீ�ள, 

ேிரதோன த்ல்மச் ஜசயதகி, நவமேர 2017

நன்மை செய்யப் ப்யப்படாதிருங்கள்

சென்ி பி. ஐரிங

ேிரதோன த்ல்மயில் முதலோம ஆகலோச�ர

நோம அவரது �ன்ம்லயின் மீது நகிறகுமகேோது, சநகத�மும ேயமும கு்ே�கிேது, 
நன்்ம ஜசயயும வோஞ்ச கூடு�கிேது என �ர்ததர நமக்குக் கூறு�கிேோர.
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மகி�வும ஆரவ்தது்டன் கவதங�்ே 
தகியோனி்ததகிருக்�கிேரீ�ள, �ர்ததருக்கும, 
அவருக்�ோ� ேிேருக்கும கச்வ ஜசயய 
�டினமோ� முயன்ேகிருக்�கிேரீ�ள.

எனக்கும உங�ேில் அகந�ருக்கும, 
ம�கிழச்சகியோன முடிவு தீரக்�தரிசகி 
வோக்கு்தத்ததம ஜசயததோ�கவ 
இருநதகிருக்�கிேது. அவரது உணர்ததபேட்ட 
ஆகலோச்ன�்ே இருதய்ததகில் 
ஏறறுக்ஜ�ோண்்டவர�ள, ஆவி்ய ஜதேிவோ�க் 
க�டடிருக்�கிேரீ�ள. கசோத்ன்ய எதகிரக்� 
அதகி� வல்ல்ம்ய �ண்டிருக்�கிகேோம, 
உயிர்தஜதழுநத இகயசு �கிேகிஸ்துவிலும, 
அவரது சுவிகசஷ்ததகிலும, அவரது 
ெவீனுளே ச்ேயிலும அதகி� விசுவோச்த்த 
உணரநதகிருக்�கிகேோம.

உல�்ததகில் குைபேங�ள அதகி�ரிக்�கிே 
�ோல்ததகில் சோடசகியின் அநத அதகி�ரிபபு�ள, 
சநகத�்த்தயும ேய்த்தயும துர்ததகி, 
நமக்கு சமோதோன்ததகின் உணரவு�்ேக் 
ஜ�ோண்டு வரு�கிேது. த்லவர மோன்சனின் 
ஆகலோச்ன்யக் க�ட்டது, எனக்கு 
ேிே இரண்டு அறபுதமோன வி்ேவு�்ே 
ஏறேடு்ததகியுளேது, முதலோவது, உல�்ததகின் 
குைபேங�ள அதகி�ரிபேதோ�்த கதோன்ேகினோலும, 
அவர வோக்கு்தத்ததம ஜசயத ஆவி, 
முன்னோல் இருபேது குேகி்தது ஒரு 
கநரம்ே உணர்வ உருவோக்�கியிருக்�கிேது. 
இரண்்டோவதோ�, எனக்கும உங�ளுக்கும 
துயர்ததகிலகிருபகேோர மீது ஒரு அதகி�பேடியோன 
அன்்ே உணருமேடி ஜசயதகிருக்�கிேது. 
ேிே்ர மீட� ஜசல்லும அதகி� வோஞ்ச்ய 
நோம உணரநதகிருக்�கிகேோம. அநத வோஞ்ச 
த்லவர மோன்சனின் ஊைகியம மறறும 
கேோத்னயின் இருதயமோ� இருநதகிருக்�கிேது.      

அவர�ளுக்கு முன்கனயிருநத 
கவ்ல�ள அதகி�மோயிருநததோ�்த 
கதோன்ேகினோலும, �ர்ததர ேிேர மீது 
அன்்ேயும, தீரக்�தரிசகி கெோசப 
ஸ்மகி்ததுக்கும ஆலகிவர ஜ�ௌடரிக்கும 
்தரிய்த்தயும வோக்�ேி்ததோர. கத்வயோன 
்தரியம அவர�ேது �ன்ம்லயோ� அவரில் 
அவரது விசுவோச்ததகிலகிருநது வரும என 
�ர்ததர ஜசோன்னோர.  

“என் குமோரர�கே, நன்்ம ஜசயய 
ேயபே்டோதகிருங�ள, ஏஜனனில் நீங�ள எ்த 
வி்த்ததோலும அ்தகய அறுபேபீர�ள. 
ஆ�கவ, நீங�ள நன்்ம்ய வி்த்ததோல் 
உங�ள ேிரதகிேலனோ� நன்்ம்யகய 

அறுபேபீர�ள. 
“ஆ�கவ ேயபே்டோகத சகிறுமந்தகய, 

நன்்ம ஜசய, பூகலோ�மும ேோதோேமும 
உங�ளுக்கு எதகிரோ� இ்ணநதோலும, 
நீங�ள எனது �ன்ம்லயின்கமல் 
�ட்டபேடடிருநதோல், அ்வ ஜெயிக்� 
முடியோது. 

“இகதோ, நோன் உங�்ேக் �டிநது 
ஜ�ோளவதகில்்ல, உங�ள வைகி�ேில் ஜசன்று 
இனிகமலும ேோவஞஜசயயோதகிருங�ள. நோன் 
உங�ளுக்குக் �ட்ட்ேயிட்ட ேணி்ய 
ஜதேிநத பு்ததகிகயோடு ஜசயயுங�ள.

“ஒவஜவோரு சகிநத்னயிலும என்்னப 
ேோருங�ள, சநகத�பே்டோதகிருங�ள, 
ேயபே்டோதகிருங�ள.

“என் விலோவில் கு்ததகிய தழுமபு�்ேப 
ேோருங�ள. என் ்��ேிலும �ோல்�ேிலும 
ஆணி்ததழுமபு�்ேப ேோருங�ள. 
விசுவோசமோயிருங�ள, என் �ட்ட்ே�்ேக் 
்�க்ஜ�ோளளுங�ள, நீங�ள ேரகலோ� 
இரோஜய்த்த சுதநதரி்ததுக் ஜ�ோளளுவரீ�ள.” 
(க�ோ.உ 6:33—37). 

�ர்ததர தனது மறுஸ்தோேித 
த்லவர�ளுக்குச் ஜசோன்னோர, அவர 
நமக்கும ஜசோல்�கிேோர, நோம அவரது 
�ன்ம்லயின்கமல் விசுவோச்தகதோடு 
நகின்ேோல், சநகத�மும ேயமும 
கு்ே�கிேது, நன்்ம ஜசயயும வோஞ்ச 
அதகி�ரிக்�கிேது. இகயசு �கிேகிஸ்து்வபேறேகிய 
சோடசகி்ய நமது இருதயங�ேில் நகிறு்தத 
த்லவர மோன்சனின் அ்ைப்ே 
நோம ஏறறுக்ஜ�ோளளுமகேோது, நோம 
வல்ல்ம்யயும, வோஞ்ச்யயும, நமது 
ஜசோநத கத்வ�ள மீது அக்�்ேயில்லோமல், 
ேிே்ர மீட�ச் ஜசல்லும வோஞ்ச்யயும 
ஜேறு�கிகேோம.  

நமபு�கிே ேிற�ோலப ேரிசு்ததவோன்�ள 
ேயங�ரமோன கசோத்ன�்ே 
எதகிரஜ�ோளளுமகேோது, அகந� கநரங�ேில் 
இநத விசுவோச்த்தயும ்தரிய்த்தயும 
ேோர்ததகிருக்�கிகேன். ஒரு உதோரணமோ� 
ெூன் 5, 1976ல் டீடக்டோன் அ்ண 
உ்்டநதகேோது, நோன் ஐ்டக�ோவில் 
இருநகதன். ஒரு தண்ணரீ சுவர �ீகை 
வநதது. ஆயிரக்�ணக்�ோகனோர தங�ள 
வடீு�ேிலகிருநது ஜவேிகயேகினர. 
ஆயிரக்�ணக்�ோன வடீு�ளும �்்ட�ளும 
அைகிக்�பேட்டன. அதகிசயமோ� 15 கேருக்கும 
கு்ேவோனவர�கே ஜ�ோல்லபேட்டனர. 
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நோன் அஙக� ேோர்தத்த, இகயசு 
�கிேகிஸ்துவின் சோடசகியோ�கிய �ன்ம்ல மீது, 
ேிற�ோலப ேரிசு்ததவோன்�ள உறுதகியோ� 
நகிறகுமகேோது, நோன் ேோர்ததகிருக்�கிகேன். 
அவர�ளுக்கு எநத சநகத�மும இல்லோததோல் 
அவர அவர�்ேக் �ண்�ோணிக்�கிேோர, 
அவர�ள ேயமறேவர�ேோ�கிேோர�ள. 
ேிேரு்்டய நகிவோரண்ததுக்குச் ஜசல்ல 
அவர�ள தங�ள ஜசோநத ேோடு�்ே 
உதோசீனபேடு்தது�கிேோர�ள. எநதப 
ேிரதகிேலனும எதகிரேோரோமல், �ர்ததர மீதோன 
அன்ேினிமகி்ததம அபேடிச் ஜசய�கிேோர�ள.

உதோரணமோ�, டீட்டன் அ்ண 
உ்்டயுமகேோது, அவர�ேது வடீடிலகிருநது 
்மல்�ளுக்கு அபேோல் ஒரு ேிற�ோலப 
ேரிசு்ததவோன் தமேதகியர ேிரயோணம 
ேண்ணிக்ஜ�ோண்டிருநதனர. ஜசயதகி்ய 
அவர�ள கரடிகயோவிகல க�ட்ட உ்டகன 
அவர�ள ஜரக்ஸ்ேரக்குக்கு்த தகிருமேினர. 
அது அைகிநது விட்டதோ, என தங�ள 
வடீ்்டப ேோரக்�ச் ஜசல்வதறகுப 
ேதகிலோ�, அவர�ள தங�ள ஆய்ர்த 
கதடிச் ஜசன்ேனர. ஒரு மறுசீர்மபபு 
�டடி்டமோ�ப ேயன்ேடு்ததபேடடுக் 
ஜ�ோண்டிருநத �டடி்ட்ததகில் அவர இருநதோர. 
மஞசள வண்ண ேளேி கேருநது�ேில் 
வநது ஜ�ோண்டிருநத, ஆயிரக்�ணக்�ோன 
தன்னோரவலர�்ே வைகிந்ட்தத 
உதவிக்ஜ�ோண்டிருநதோர. 

அ்ததமேதகியினர ஆயரி்டம ந்டநது 
ஜசன்று, ஜசோன்னோர�ள, “இபகேோதுதோன் 
வநகதோம. ஆயகர, நோங�ள உதவி ஜசயய 
எஙக� கேோவது?” ஒவஜவோரு வ்ீடோ� 
அ்ததமேதகியினர கசற்ேயும தண்ணீ் ரயும 
ஜமோண்டு ஊறேகினர. ேல நோட�ேோ� �ோ்ல 
முதல் இரவுவ்ர அவர�ள கவ்ல 
ஜசயதனர. �்்டசகியோ� ஓயஜவடு்தது, 
தங�ள வடீ்்டப ேோரக்�ச் ஜசன்ேனர. 
சு்ததம ஜசயவதறகு எதுவுமகில்லோது, அது 
ஜவளே்ததோல் அடி்ததுச் ஜசல்லபேடடிருநதது. 
ஆ�கவ அவர�ள உ்டகன ஆயரி்டம தகிருமேி 
வநதனர. அவர�ள க�ட்டனர, “ஆயகர 
எங�ளுக்கு உதவி ஜசயய யோரோவது 
இருக்�கிேோர�ேோ?” 

அ்மதகியோன ்தரியம மறறும 
தயோே்ததகின் அறபுதம, �கிேகிஸ்துவின் 
ேரிசு்ததமோன அன்பு, ேல வரு்டங�ேோ� 
உல�ம முழுவதகிலும தகிருமேவும 
�ோட்டபேடு�கிேது. மகிஜசௌரியில் 

தீரக்�தரிசகி கெோசப ஸ்மகி்ததகின் �ோல்ததகில் 
துன்புறு்ததல்�ளும கசோத்ன�ளும 
இருநத ேயங�ரமோன சமய்ததகில் இது 
ந்டநதது. ேிரி�ோம யங நோவூவிலகிருநது 
ேரிசு்ததவோன்�்ே வைகிந்ட்ததகி, கமறகு 
அஜமரிக்� ஐக்�கிய நோடு�ள முழுவதகிலும 
இருநத ேோ்லவனப ேிரகதசங�ஜேஙகும 
ேரிசு்ததவோன்�்ே வைகிந்ட்ததகி �ர்ததருக்�ோ� 
சீகயோ்ன உருவோக்� ஒருவருக்ஜ�ோருவர 
உதவ அ்ை்ததகேோது இது ந்டநதது.

அநத முன்கனோடி�ேின் குேகிபேிதழ 
எழு்ததுக்�்ே நீங�ள வோசகி்ததோல், 
சநகத�்த்தயும ேய்த்தயும விசுவோச்ததகின் 
அறபுதம விரடடிய்த நீங�ள ேோரக்�கிேரீ�ள. 
தங�ள ஜசோநத மந்த�ளுக்கும, உைபே்டோத 
வயல்�ளுக்கும ஜசல்லுமுன், �ர்ததருக்�ோ� 
கவஜேோருவருக்கு உதவ, தங�ள ஜசோநத 
நல்த்த துேபே்த நீங�ள ேோரக்�கிேரீ�ள.

சு்ததம ஜசயயும முயறசகி�்ே 
ஆரமேிக்�, ேிற�ோலப ேரிசு்ததவோன்�ள 
ேிே ச்ே�ளு்டனும, உளளூர 
சமுதோயப ேிரிவு�ளு்டனும, கதசகிய 
ஸ்தோேனங�ளு்டனும ேஙகுதோரர�ேோன, 
கேோரடக்டோ ரிக்க�ோவிலும, ஜசயின்ட 
தோமஸகிலும, பகேோரி்டோவிலும, இரமோ 
சூேோவேிக்குப ேிேகு அகத அறபுத்த்த சகில 
நோட�ளுக்கு முன் நோன் ேோர்தகதன்.

ஜரக்ஸ்பரக்�கிலுளே என் 
நண்ேர�்ே�்ேபகேோல, பகேோரி்டோவிலுளே 
ச்ே அங�்ததகினரல்லோத ஒரு தமேதகியர, 
தங�ளு்்டய ஜசோநத ஜசோ்ததுக்�ேில் 
உ்ைபே்தவி்ட சமுதோய்ததகிறகு 
உதவுவதகில் �வனம ஜசலு்ததகினர. 
அவர�ளு்்டய வோ�னம ஜசல்லும 
ேோ்த்ய அ்்ட்ததுக்ஜ�ோண்டிருநத 
ஒரு ஜேரிய மர்த்த அ�றே, ேிற�ோலப 
ேரிசு்ததவோன்�ேோன சகில அண்்்டவடீ்டோர 
அவர�ளுக்குதவியதகில்   உணரச்சகிவசபேடடு, 
தங�ளு்்டய வடீடிறகு்த கத்வயோன்த 
�ர்ததர ஜ�ோடுபேோர என்ே விசுவோச்ததகில் 
மறேவர�ளுக்கு உதவ தோங�ள 
தகிருமேியதோ� தமேதகியர விவரி்ததோர�ள. 
உதவி ஜசயய நமது ச்ே அங�்ததகினர�ள 
வநதுகசருவதறகு முன்பு தமேதகியர 
ஜெேி்ததனர என ேின்னர �ணவர 
விவரி்ததோர. உதவி வரும என ஒரு 
ேதகி்ல அவர�ள ஜேறேோர�ள. அநத 
உறுதகிபேோடடிறகுப ேின் சகில மணிகநரங�ேில் 
அது வநதது.
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மஞசள உதவும �ரங�ள டி- 
சட்்ட�்ே அணிநதகிருநத ேிற�ோலப 
ேரிசு்ததவோன்�்ே “மஞசள தூதர�ள” 
என சகிலர அ்ைக்�்த ஜதோ்டங�கியதோ� ஒரு 
ஜசயதகி்ய நோன் க�ளவிபேடக்டன். ஒரு 
ேிற�ோலப ேரிசு்ததவோன் அவேது �ோ்ர 
ேழுதுநீக்� எடு்ததுச் ஜசன்ேோர, அவளுக்கு 
உதவிக்ஜ�ோண்டிருநத மனுஷன், தன் 
முறே்ததகிலகிருநது மரங�்ே மஞசள 
சட்்டயு்டன் இருநதவர�ள அ�றேகியகேோது, 
அவர அ்்டநத “ஆவிக்குரிய அனுேவ்த்த” 
விவரி்ததோர, அவர ஜசோன்னோர, “அவர�ள 
கதவனின் ேிள்ேயோயிருபேது ேறேகி சகில 
ேோ்டல்�ள ேோடினர.”

நமது மத்த்தச் சோரோத 
பகேோரி்டோவின் மறஜேோருவர அவரது 
அைகிநதுகேோன குடியிருபேில் கவ்ல 
ஜசயதுஜ�ோண்டிருநதகேோது, ேிற�ோலப 
ேரிசு்ததவோன்�ள உதவிஜசயய 
அவரது வடீடிறகு வநதகேோது அவர 
உணரச்சகிவசபேடடு, வியபபுறறு 
�ண்ணகீரோடு ஜசோன்ன, “ஒரு தூய்மயோன 
அறபுதம” என்ே அவரின் வோர்த்த�்ே 
தன்னோரவமுளகேோர உண்்டோக்�கினோர�ள. 
அவர�ள �ரு்ததோய மடடுகம கச்வ 
ஜசயயவில்்ல, சகிரிபபு்டனும 
புன்ன்�கயோடும, தகிருமே எ்தயும 
ஏறறுக்ஜ�ோளேோமல் ஜசயதோர�ள.

சனிக்�கிை்ம மோ்லயில், நோன் 
பகேோரி்டோவில் ஒரு ேிற�ோலப 
ேரிசு்ததவோன்�ள குழு்வச் சநதகி்ததகேோது 
அநத சகிர்த்த்யப ேோர்தகதன், அநத 
சகிரிப்ேக் க�டக்டன். அவர�ேில் 
சகிலரது �ரங�்ே நோன் குலுக்குமேடிக்கு 
தன்னோரவலர�ள தங�ள சு்ததபேடு்ததும 
கவ்ல�்ே முன்னகமகய 
நகிறு்ததகியிருநதனர. �்டநத இரவில் 
ெோரெகியோவிலுளே ேி்ணய்ததகின் 90 கேர 
பகேோரி்டோவின் மீடபுக்கு உதவ இ்ணய 
ஒரு தகிட்டம தீடடியிருக்�கின்ேனர.

அவர�ள �ோ்ல 4.00 மணிக்கு 
ெோரெகியோ்வ விடடுக் �கிேமேி, ேல மணி 
கநரங�ள ேயணமஜசயது, நோள முழுவதும 
கவ்ல ஜசயதனர, அடு்தத நோளும கவ்ல 
ஜசயய தகிட்டமகிட்டனர.

இ்வ அ்ன்த்தயும அவர�ள 
புன்சகிரிபபு்டனும, ந்�ச்சு்வயு்டனும 
விவரி்ததனர. அவர�ள கவ்லக்கு்த 
தகிருமேச் ஜசல்லுமேடியோ� நன்ேகி ஜசோல்வது 

நகிறு்ததபே்ட கவண்டும என விருமபு�கின்ேனர 
என்ேகத அவர�ேது ஒகர மன அழு்ததம 
என உணரநகதன். அடு்தத மீடபுக்குழுவி்டம 
ஜசல்ல நோங�ள எங�ள வோ�னங�ேில் 
ஏேகிய உ்டகன, ேி்ணய்த த்லவர தன் 
சங�கிலகி வோ்ே இயக்�கி, விழுநத மரங�்ே 
ஜவடடினோர, ஆயர மர்த துண்டு�்ே 
அ�றேகிக் ஜ�ோண்டிருநதோர.

அநத நோேின் ஆரமே்ததகில் அடு்தத 
இ்ட்ததகிலகிருநது மறஜேோரு இ்ட்ததுக்கு 
நோங�ள ந�ரநதகேோது, �ோரின் அரு�கில் 
ஒருவர வநது, தன் ஜதோபேி்ய 
எடு்ததுவிடடு, தன்னோரவலர�ளுக்�ோ� 
நன்ேகி ஜசோன்னோர. அவர ஜசோன்னோர, “நோன் 
உங�ள ச்ே அங�்ததகினரல்ல, நீங�ள 
எங�ளுக்�ோ�ச் ஜசயதகிருபே்த என்னோல் 
நமே முடியவில்்ல. கதவன் உங�்ே 
ஆசீரவதகிபேோரோ�.” அவருக்குப ேக்�்ததகிலகிருநத 
எல்.டி.எஸ் தன்னோரவலர புன்ன்�்ததுவிடடு, 
அவர பு�ைபே்ட கவண்டியவரில்்ல என்ேது 
கேோல தன் கதோள�்ே சுருக்�கினோர. 

ெோரெகியோவிலகிருநது தன்னோரவலர�ள 
தன்னோல் நமே முடியோத இநத 
மனுஷனுக்கு உதவ வநதகிருக்குமகேோது, 
அநத கேரைகிவிலகிருக்கும பகேோரி்டோ 
ேகுதகியிலகிருநத நூறறுக்�ணக்�ோன எல்.டி.எஸ் 
தன்னோரவலர�ள, ெனங�ள மகி� அதகி�மோ�ப 
ேோதகிக்�பேடடிருக்�கிே பகேோரி்டோவிலுளே 
மறஜேோரு இ்ட்ததுக்கு நூறறுக்�ணக்�ோன 
்மல்�ள ேிரயோணமேண்ணி 
ஜசன்ேகிருக்�கின்ேனர. 

அன்று, நோன் தீரக்�தரிசகி கெோசப 
ஸ்மகி்ததகின் தீரக்�தரிசன வோர்த்த�்ே 
நகி்ன்தது, நன்கு புரிநது ஜ�ோண்க்டன்: “கதவ 
அன்ேோல் நகி்ேநத ஒருவன், தன் குடுமே 
ஆசீரவோத்தகதோடு தகிருபதகிய்்டவதகில்்ல. 
ஆனோல் உல� முழுவதகிலுமுளே 
அ்ன்தது மனுஷ இன்த்த ஆசீரவதகிக்� 
விருமபு�கிேோன்.” (Teachings of Presidents of the 
Church: Joseph Smith [2007], 426).

எஙஜ�ங�கிலுமுளே ேரிசு்ததவோன்�ேின் 
வோழக்்�யில் அபேடிபேட்ட அன்்ே 
நோம ேோரக்�கிகேோம. உல�்ததகில் கசோ� 
நகி�ழவு ந்டக்�கிே ஒவஜவோரு சமய்ததகிலும, 
ேிற�ோலப ேரிசு்ததவோன்�ள ச்ேயின் 
மனிதோேிமோன முயறசகி�ளுக்கு நகிதகியேி்தது 
உதவ முன்வரு�கின்ேனர. ஒரு விண்ணபேம 
கத்வபேடுவதகில்்ல. உண்்மயோ� 
சகில சநதரபேங�ேில், அபேணி்ய 
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வைகிந்ட்ததுேவர�ள அவர�்ே வரகவற� 
ஆய்ததபேடுமவ்ர, தன்னோரவலரோ� 
இருக்� வருகவோ்ர மீடபுப ேணியி்ட்ததுக்கு 
ேிரயோணம ேண்ணுவதறகுக் �ோ்ததகிருக்குமோறு 
க�ட� கவண்டியிருக்�கிேது.

ஆசீரவதகிக்கும வோஞ்ச, இகயசு 
�கிேகிஸ்து, அவரது சுவிகசஷம, அவரது 
மறுஸ்தோேிதம ஜசயயபேட்ட ச்ே 
மறறும அவரது தீரக்�தரிசகி்யபேறேகி, 
ெனங�ள சோடசகி ஜேறுவதன் �னியோகும. 
அதனோல்தோன் �ர்ததரின் ெனம 
சநகத�கிபேதகில்்ல, ேயபேடுவதகில்்ல. 
அதனோல்தோன் ஊைகியக்�ோரர�ள உல�்ததகின் 
ஒவஜவோரு மூ்லயிலும, கச்வ 
ஜசயய முன்வரு�கிேோர�ள. அதனோல்தோன் 
ஜேறகேோர தங�ள ேிள்ே�ளு்டன் 
ேிேருக்�ோ� ஜெேிக்�கின்ேனர. அதனோல்தோன் 
த்லவர�ள மோரமன் புஸ்த�்த்த தங�ள 
இருதய்ததுக்குள ஜ�ோண்டு ஜசன்று அதகில் 
மூழகுமோறு த்லவர மோன்சன் ஜ�ோடு்தத 
கவண்டுக�ோ்ே இ்ேஞர�ளுக்கு 
சவோலோ�க் ஜ�ோடுக்�கின்ேனர. த்லவர�ள 
ஊக்குவிபேதோல் �னி வருவதகில்்ல, 
ஆனோல், விசுவோச்தது்டன் ஜசயல்ேடும 
இ்ேஞர�ேோலும அங�்ததகினர�ேோலும 
ஜசயல்ே்ட ்வக்�பேட்ட சுயநலமறே 
தகியோ�ம கத்வபேடும விசுவோசமோன அது, 
கதவ அன்்ே அவர�ள உணர்ததக்�தோ� 
அவர�்ே அனுமதகிக்�கிே இருதய 
மோறே்த்தக் ஜ�ோண்டு வரு�கிேது.

தீரக்�தரிசகியின் ஆகலோச்ன�்ே நோம 
ஜதோ்டரநது ேின்ேறறுமகேோது, எவவ்�யிலும 
நமது இருதயங�ள மோேகிவிடு�கின்ேன. ஒரு 
முயறசகிக்குப ேின்னர நோம முயறசகிபே்த 
நகிறு்ததகிக் ஜ�ோண்்டோல், மோறேம மஙகும. 

விசுவோசமகிக்� ேிற�ோலப 
ேரிசு்ததவோன்�ள, �ர்ததரோ�கிய இகயசு 
�கிேகிஸ்துவிலும, மோரமன் புஸ்த�்த்த கதவ 
வோர்த்தயோ�வும, அவரது உண்்மயோன 
ச்ேயின் ஆசோரிய்ததுவ தகிேவுக�ோல்�ேின் 
மறுஸ்தோேித்ததகிலும, தங�ள விசுவோச்த்த 
அதகி�ரி்ததகிருக்�கின்ேனர. அநத அதகி�ரி்தத 
சோடசகி அதகி� ்தரிய்த்தக் ஜ�ோடு்தது, 
கதவனின் ேிே ேிள்ே�ள மீதும 
அக்�்ே்ய ஜ�ோடு்ததகிருக்�கிேது. 
ஆனோல் வரவிருக்�கிே சவோல்�ளுக்கும 
சநதரபேங�ளுக்கும அதகி�மோ�க்கூ்ட 
கத்வபேடும.

விவரங�்ே நோம முன்னேகிய முடியோது, 

ஆனோல் நோம விசோலமோன கதோறே்த்த 
அேகிகவோம. �்்டசகி நோட�ேில் உல�ம 
குைபே்ததகிலகிருக்கும என நோம அேகிகவோம. 
வரு�கிே எநத ேிரச்சகி்னக்கு ம்ததகியிலும, 
இகயசு �கிேகிஸ்துவின் சுவிகசஷ்த்த 
ஒவஜவோரு கதச்ததுக்கும, ெோதகிக்கும, 
ேோ்ஷக்கும, ென்ததுக்கும, எடு்ததுச் 
ஜசல்ல �ர்ததர விசுவோசமகிக்� ேிற�ோலப 
ேரிசு்ததவோன்�்ே வைகிந்ட்ததுவோர. 
அவர தகிருமேவும வருமகேோது, அவ்ர 
வரகவற� �ர்ததரின் உண்்மயோன சீஷர�ள 
தகுதகியோயும ஆய்ததபேடடும இருபேோர�ள 
என நோம அேகிகவோம. நோம ேயபே்ட்த 
கத்வயில்்ல.

ஆ�கவ, நமது இருதயங�ேில் 
நோம ஏற�னகவ விசுவோச்த்தயும 
்தரிய்த்தயும �டடியிருபேதோல், 
�ர்ததர நமமகி்டமும, நமக்குப ேின்னோல் 
வரவிருக்�கிே த்லமு்ே�ேி்டமும, 
அதகி�ம எதகிரேோரக்�கிேோர. அவர�ள அதகி� 
ஜேல்தது்டனும ்தரிய்தது்டனும இருக்� 
கவண்டும, ஏஜனனில் நோம ஜசயத்தவி்ட 
அவர�ள ஜேரிய �டினமோன �ோரியங�்ேச் 
ஜசயவோர�ள. நமது ஆ்ததுமோக்�ேின் 
ச்ததுருவி்டமகிருநது அவர�ள அதகி�ரிக்கும 
எதகிரப்ே எதகிரஜ�ோளளுவோர�ள. 

நோம முன்கனேகிச் ஜசல்லுமகேோது 
கநறம்ேயோன வைகி �ர்ததரோல் 
ஜ�ோடுக்�பேடடிருக்�கிேது. “ஒவஜவோரு 
சகிநத்னயிலும என்்ன கநோக்�கிப ேோருங�ள, 
சநகத�பே்டோதகிருங�ள, ேயபே்டோதகிருங�ள” 
(க�ோ.உ 6:36). அ்த எபேடிச் ஜசயவஜதன 
த்லவர மோன்சன் நமக்குச் ஜசோன்னோர. 
நோம மோரமன் புஸ்த�்த்தயும 
தீரக்�தரிசகி�ேின் வோர்த்த�்ேயும 
சகிநதகி்தது ேயன்ேடு்தத கவண்டும. 
எபகேோதும ஜெேியுங�ள. நமபுங�ள. முழு 
இருதய்தகதோடும, ேரோக்�கிரம்தகதோடும, 
மனகதோடும, ஜேலகனோடும �ர்ததருக்கு 
கச்வ ஜசயயுங�ள. �கிேகிஸ்துவின் ேரிசு்தத 
அன்ேோன தயோே்ததுவ்ததகின் வர்ததுக்�ோ�, 
நமது இருதயங�ேில் முழு சக்தகிகயோடும 
நோம ஜெேிக்� கவண்டும. (மகரோனி 
7:47—48 ேோரக்�வும). எல்லோவறறுக்கும 
கமலோ� தீரக்�தரிசன ஆகலோச்ன்யப 
ேின்ேறறுவதகில், ஸ்தகிரமோ�வும, 
வி்டோமுயறசகியு்டனும இருக்� கவண்டும.

வைகி �டினமோயிருக்குமகேோது, 
நோம �ர்ததரின் வோக்கு்தத்தத்த்தச் 
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சோரநதகிருக்�லோம, இரடச�ரின் 
வோர்த்த�்ே அவர அடிக்�டி 
குேகிபேிடுமகேோது த்லவர மோன்சன் நமக்கு 
நகி்னவூடடியிருக்�கிே, வோக்கு்தத்ததம: 
“உங�்ே யோர வரகவறேோலும நோன் 
அஙக�யிருபகேன், ஏஜனனில் நோன் உங�ள 
மு�்ததுக்கு முன்கன கேோகவன். நோன் 
உங�ள வலது புே்ததகிலும இ்டது புே்ததகிலும 
இருபகேன், உங�ள இருதயங�ேில் என் 
ஆவி இருக்கும. உங�்ே்த தோங� எனது 
தூதர�ள உங�்ேச் சுறேகிலுமகிருபேோர�ள.” 
(க�ோ.உ 84:88).

அவரது ேணியில் நீங�ள 
இருக்குமகேோஜதல்லோம �ர்ததர உங�ள 
மு�்ததுக்கு முன்கன கேோவோர என நோன் 
சோடசகியேிக்�கிகேன். சகிலசமயங�ேில் 
உங�்ே்த தோஙகு�கிே தூதர�ேோல் நீங�ள 
சூைபேடடிருபேபீர�ள. ஆனோல் ஒவஜவோரு 
தகிருவிருநது ஆரோத்னயிலும நீங�ள 
வோக்கு்தத்ததம ஜசயயபேடடிருக்�கிேேடி, 
உங�ள இருதயங�ேில் அவரது ஆவி்ய 
எபகேோதும ஜேறேகிருபேபீர�ள. நீங�ள 
அவரது �ட்ட்ே�ளுக்கு மடடும �ீழபேடிய 
கவண்டும.   

பூமகியில் கதவ இரோஜயம இருக்� சகிேநத 
நோட�ள வரவிருக்�கின்ேன. தீரக்�தரிசகி கெோசப 

ஸ்மகி்த நோட�ேிலகிருநகத இருக்�கிேேடி, 
எதகிரபபு இகயசு �கிேகிஸ்துவில் நமது 
விசுவோச்த்த அதகி�ரிக்கும. விசுவோசம 
எபகேோதும ேய்த்த கதோற�டிக்�கிேது. 
ஒன்றுேடடு நகிறேது ஒறறு்ம்ய 
உருவோக்கு�கிேது. கத்வயிலகிருபகேோருக்�ோன 
உங�ேது ஜெேம, கநசகிக்�கிே கதவனோல் 
ேதகிலேிக்�பேடும. அவர ஒருகேோதும 
தூஙகுவதுமகில்்ல, உேஙகுவதுமகில்்ல.   

ேிதோவோ�கிய கதவன் ெவீிக்�கிேோர, 
அவரி்ட்ததகில் வடீடுக்கு நீங�ள தகிருமேி 
வர அவர விருமபு�கிேோர என நோன் 
சோடசகியேிக்�கிகேன். இது �ர்ததரோ�கிய 
இகயசு �கிேகிஸ்துவின் உண்்மயோன ச்ே. 
அவர உங�்ே அேகி�கிேோர, கநசகிக்�கிேோர, 
உங�்ேக் �ண்�ோணிக்�கிேோர. உங�ள 
ேோவங�ளுக்�ோ�வும, ேரகலோ� ேிதோவின் 
அ்ன்தது ேிள்ே�ேின் ேோவங�ளுக்�ோ�வும 
அவர ேோவ நகிவர்ததகி ஜசயதோர. உங�ள 
வோழக்்�யிலும, ேிேருக்கு நீங�ள கச்வ 
ஜசயவதகிலும  அவ்ரப ேின்ேறறுவது, 
நகி்ததகிய ெவீனுக்கு ஒகர வைகி. 

அபேடியோ� சோடசகியேி்தது என் 
ஆசீரவோத்த்தயும அன்்ேயும உங�ளுக்குக் 
ஜ�ோடுக்�கிகேன், இகயசு �கிேகிஸ்துவின் 
நோம்ததகினோகல, ஆஜமன்.

நமைது ்காலத்துக்கான பபாத்ன்கள்

நவமேர 2017லகிருநது ஏபரல் 2018வ்ர, நோன்�ோம 
ஞோயிறறுக்�கிை்ம�ளுக்�ோன ஜமல்�கிகசகதக்கு ஆசோரிய்ததுவம 

மறறும ஒ்ததோ்சச் சங� ேோ்டங�ள அக்க்டோேர ஜேோதுமோநோடடில் 
ஜ�ோடுக்�பேட்ட ஜசயதகி�ேிலகிருநது ஆய்ததம ஜசயயபேடு�கின்ேன. 
ஏபரல் 2018ல் ஜசயதகி�ள ஏபரல் அல்லது அக்க்டோேர ஜேோது 
மோநோடடிலகிருநது கதரவு ஜசயயபே்டலோம. ேி்ணய மறறும கச�ர்த 
த்லவர�ள தங�ள ேகுதகி�ேில் எநத ஜசயதகி ேயன்ேடு்ததபேடும 
என கதரவு ஜசயவோர�ள, அல்லது இபஜேோறுப்ே ஆயர�ள 
அல்லது �கி்ே்த த்லவர�ளுக்கு அவர�ள ஜ�ோடுக்�லோம.
ஜசயதகி�ள அகந� ஜமோைகி�ேில் �கி்்டக்�கின்ேன conference.lds.org.

©2017 எல்லோ உரி்ம�ளும ஒதுக்�பேடடுளேன. அஐநோ-ல் அச்சகி்டபேட்டது. ஆங�கில அங�ீ�ோரம: 6/16. ஜமோைகிஜேயரபபு அங�ீ�ோரம: 6/16. 
97931 418-ன் ஜமோைகிஜேயரபபு. 
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அன்பான சக�பாதரி�கே, அனபு 
நண்ர�கே, உல�ேபாவிய 
சக�பாதரி�ேின கூட்டத்து்டன 

ப்பாது மபாநபாட்்டத் பதபா்டங்குவது 
விகசஷமபானது மற்றும் அற்புதமபானது. 
�ற்்்ன பசய்யுங்�ள்: �ரத்தரபா�ிய இகயசு 
�ிறிஸ்துவுக�பா� அ்னத்து வயது்்டய, 
்ினனணியுள்ே, கதசங்�ேிலுள்ே, பமபாழி 
க்சு�ிற சக�பாதரி�ளும் விசுவபாசத்திலும், 
அனபு்டனும் ஒனறு்டடிருக�ிறபார�ள்.

நபாங்�ள் அண்மயில் நமது அன்பான 
தீரக�தரிசி, த்லவர தபாமஸ் எஸ். 
மபானச்ன சநதித்கதபாம். �ரத்த்ர அவர 
எவவேவு கநசிக�ிறபார என பதரிவித்தபார. 
�ரத்தரில் உங்�ள் அனபுக�பா�வும், 
பெ்ங்�ளுக�பா�வும், அர்ப்ணி்பபுக�பா�வும் 
த்லவர மபானசன உங்�ள் மீது மி�வும் 
நனறியு்்டயவரபா� இருக�ிறபார என நபான 
அறிகவன.

நீண்ட �பாலத்திற்கு முன மூனறு 
சக�பாதரி�்ேகப�பாண்ட ஒரு குடும்்ம் 
தூரகதசம் ஒனறில் வபாழ்நது வநதபார�ள்.

முதல் சக�பாதரி துக�மபாயிருநதபாள். 
அவளு்்டய மூக�ிலிருநது நபாடிவ்ர, 
அவளு்்டய கதபாலிலிருநது ்பாதங்�ள்வ்ர 
எல்லபாமுகம அவளுககு சரியபா�த் 
கதபானறவில்்ல. அவள் க்சும்க்பாது, 
அவளு்்டய வபாரத்்த�ள் சிலகநரங்�ேில் 

வி�பாரமபா� வநதது, மக�ள் சிரித்தபார�ள். 
யபாரபாவது அவ்ே விமரசித்தபாகலபா 
எதற்�பா�கவபா அவ்ே அ்ழக� மறநதபாகலபா 
அவள் மு�ம் சிவநது, பவேியில் பசனறு 
கசபா�மபா� ப்ருமூச்சுவி்ட ஒரு இர�சிய 
இ்டத்்தக �ணடு்ிடித்து, ஏன வபாழ்க்� 
மி� இருணடும் சநகதபாஷமில்லபாதும் 
இருக�ிறபதன விய்பபுறுவபாள்.

இரண்டபாவது சக�பாதரி 
பைத்தியமாயிருந்ாள். அவள் தன்ன 
சபாமரத்தியசபாலி என நி்னத்துகப�பாண்டபாள், 
ஆனபால் ்ள்ேிககூ்டத்தில் எ்பக்பாதுகம 
யபாகரபா ஒருவர ்ரிட்சயில் அதி� 
மதி்பப்ண�ள் எடுத்தபார�ள். அவள் தன்ன 
ந்�ச்சு்வ தன்மயு்்டயவேபா�வும், 
அழ�பானவேபா�வும், நபா�ரீ�மபானவேபா�வும், 
�வரச்சியபானவேபா�வும் �ருதினபாள். 
ஆனபால் எ்பக்பாதுகம யபாகரபா ஒருவர 
அதி� ந்�ச்சு்வயு்்டயவரபா�வும், 
மி� அழ�பானவரபா�வும், அதி� 
நபா�ரீ�மபானவரபா�வும், மி� 
�வரச்சியபானவரபா�வும் கதபானறினபார.

அவள் எ்பக்பாதுகம எதிலுகம 
முதலபாவதபா� இல்்ல, இ்த அவேபால் 
ப்பாறுத்துகப�பாள்ேமுடியவில்்ல. வபாழ்க்� 
இநத வழியிலிருக�ககூ்டபாது!

சிலகநரங்�ேில் மற்றவர�்ே 
திடடினபாள், அவள் எ்பக்பாதுகம ஏதபாவது 

விசபாரி்பபு்ப க்பாத�ச் பசய்தி, நவம்்ர 2017

மூன்று சக�ா்ரி�ள்

்பைவர் டியட்டர் எப். உக்டர்ப்

்ிரதபான த்ல்மயின இரண்டபாம் ஆகலபாச�ர

நமது சீஷத்துவத்துககு நபாகம ப்பாறு்பபு, ்ிறர நம்்ம ந்டத்து�ிற விதத்துககும் 
இதற்கும் எநத சம்்நதமுமில்்ல.
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ஒரு �பாரியத்தபால் அல்லது கவபறபானறபால் 
எேிதில் க�பா்ம்்டநதபாள்.

இது அவ்ே விரும்்த்தக�வேபா�கவபா 
பு�ழ்ப்ற்றவேபா�கவபா ஆக�வில்்ல. 
சிலகநரங்�ேில் அவள் தன ்ற்�்ேக 
�டித்துகப�பாணடு, முஷ்டி�்ே 
இறுக�ிகப�பாணடு “வபாழ்க்� 
அநியபாயமபானது!” என நி்ன்ப்பாள்.

அடுத்து அங்க� மூனறபாவது 
சக�பாதரி. அவளு்்டய துக�மபான 
மற்றும் ்்த்தியமபான சக�பாதரி�்ே்ப 
க்பாலில்லபாமல் அவள் நனறபா�வும் 
சநகதபாஷமபா�வுமிருநதபாள். இது, 
அவளு்்டய சக�பாதரி�்ேவி்ட அவள் 
அதி� சபாமரத்திசபாலி, அதி� அழ�பானவள், 
அதி� திற்மசபாலி என்தபாலில்்ல. 
இல்்ல, சிலகநரங்�ேில் மக�ள் 
அவ்ேயும் புறக�ணித்தபார�ள். அவள் 
அணிநதிருநத்வ அல்லது அவள் 
பசபானன்வ�்ே சிலகநரங்�ேில் அவர�ள் 
க�லி பசய்தபார�ள். மக�ள் சிலகநரங்�ேில் 
அவ்ே்ப்ற்றி கமபாசமபா�ச் பசபானனபார�ள். 
ஆனபால் அது எதுவுகம அவ்ே 
அதி�மபா�க �வ்லய்்டயச் பசய்ய அவள் 
அனுமதிக�வில்்ல.

இநத சக�பாதரிககு ்பா்ட்ப ்ிடிககும். 
அவளுககு நல்ல சபாரீரமில்்ல, 
அ்த்ப்ற்றி மக�ள் சிரித்தபார�ள், ஆனபால் 
அது அவ்ே நிறுத்தவில்்ல. “மற்ற 
மக�ளும் அவர�ளு்்டய �ருத்துக�ளும் 
்பாடுவதிலிருநது என்ன நிறுத்த நபான 
அனுமதிக�்பக்பாவதில்்ல!” என அவள் 
பசபால்வபாள்.

உண்மயில் அவள் 
்பாடிகப�பாணடிருநதது, முதல் சக�பாதரி்ய 
துக�மபா�வும் அவளு்்டய இரண்டபாவது 
சக�பாதரி்ய ்்த்தியமபா�வும் ஆக�ியது.

அகந� ஆணடு�ள் �்டநதன, இறுதியபா� 
ஒவபவபாரு சக�பாதரியும் பூமியில் 
அவர�ளு்்டய இறுதி கநர முடி்வ 
அ்்டநதபார�ள்.

வபாழ்க்�யில் ஏமபாற்றங்�ளுககு 
கு்றவில்்ல என மீணடும் மீணடும் 
�ணடு்ிடித்த முதல் சக�பாதரி இறுதியபா� 
துக�த்து்டன மரித்தபாள்.

ஒவபவபாரு நபாளும் விரும்்பாமலிருக� 
புதிதபா� ஒன்றக �ணடு்ிடிக�ிற 
இரண்டபாவது சக�பாதரி ்்த்தியமபா� 
மரித்தபாள்.

மூனறபாவது சக�பாதரி, அவளு்்டய 
முழுப்லத்து்டன அவளு்்டய ்பாட்்ட்ப 

்பாடிகப�பாணடு அவளு்்டய மு�த்தில் 
ஒரு தனனம்்ிக்�யின புனன்�கயபாடு 
சநகதபாஷமபா� மரித்தபாள்.

வபாழ்க்� ஒருக்பாதும் மி� 
எேிதபாயில்்ல, இநதக �்தயிலுள்ே மூனறு 
சக�பாதரி�்ே்பக்பால மக�ள் ஒருக்பாதும் 
ஒகர ்ரிமபாணத்திலிரு்ப்தில்்ல. 
ஆனபால் இ்வ�்ே்பக்பால மிஞசிய 
எடுத்துக�பாடடு�ள் நம்்ம்ப்ற்றி 
எ்தயபாவது நமககு்ப க்பாதிக�ிறது. 
நம்மில் அகந�்ர்பக்பால நீங்�ேிருநதபால், 
இநத சக�பாதரி�ேில் முதலபாம் அல்லது 
இரண்டபாம் அல்லது ஒருகவ்ே மூனறு 
சக�பாதரி�ளும் உங்�்ே்ப க்பாலிரு்ப்்த 
நீங்�ள் அ்்டயபாேம் �ணடிருக�லபாம். 
ஒவபவபாருவ்ரயும் நபாம் பநருக�மபா�்ப 
்பார்பக்பாம்.

வஞசதிக�ப்ைட்டவர்
முதல் சக�பாதரி, யபாகரபா ஒருவரபால் 

பசய்ய்ப்ட்டதுக்பால, தன்ன ஒரு 
வஞசிக�்ப்ட்டவேபா�்ப ்பாரத்தபாள்.1 ஒன்ற 
அடுத்து ஒனறபா� பதபா்டரநது அவளுககு 
கநரவதபா�த் கதபானறியது, அவ்ே 
்ரிதபா்�ரமபாக�ியது. வபாழ்க்�யின 
இநத அணுகுமு்றயு்டன, அவள் 
எ்ப்டி உணரநதபாள், ந்டநதுப�பாண்டபாள் 
என்தன �டடு்ப்பாட்்ட, மற்றவர�ளுககு 
அவள் ப�பாடுத்துகப�பாணடிருநதபாள். 
நபாம் இ்தச் பசய்யும்க்பாது ஒவபவபாரு 
அ்ி்ப்ிரபாயக �பாற்றபாலும் நபாம் அடித்துச் 
பசல்ல்ப்டு�ிகறபாம், தற்க்பா்தய சமூ� 
ஊ்ட�த்தில் அநத �பாற்று �டும்புயலின 
கவ�த்தில் அடிக�ிறது.

அன்பான சக�பாதரி�கே, 
உங்�்ே்ப்ற்றிகயபா, உங்�ளு்்டய 
சநகதபாஷங்�்ே்ப்ற்றிகயபா சிறிதும் 
�வ்ல்ப்்டபாத யபாகரபா ஒருவரி்டத்தில் 
அல்லது யபாகரபா ஒரு குழுவினி்டத்தில் 
நீங்�ள் ஏன உங்�ளு்்டய சநகதபாஷங்�்ே 
சரண்்டயச் பசய்யகவணடும்?

உங்�்ே்ப்ற்றி மற்ற மக�ள் 
எனன பசபால்�ிறபார�பேன நீங்�ள் 
�வ்ல்ப்டுவதபா� நீங்�ள் உங்�்ேக 
�ண்டபால் இநத மபாற்று மருந்தக 
ப�பாடுக�ிகறன. நீங்�ள் யபாபரனறு 
நி்னவுகூருங்�ள். நீங்�ள் கதவ 
இரபாஜெியத்தின அரணம்னயிலுள்ேவர�ள், 
்ிர்ஞசம் முழுவ்தயும் ஆளு�ிற ்ரகலபா� 
ப்ற்கறபாரின குமபாரத்தி�ள் என்்த 
நி்னவுகூருங்�ள்.

கதவனின ஆவிககுரிய டிஎனஏ 
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உங்�ேி்டமிருக�ிறது. உங்�ளு்்டய 
ஆவிககுரிய சிருஷ்டி்ப்ில் உண்டபாக�்ப்ட்ட, 
உங்�ளு்்டய அநித்தியத்திற்கு முந்தய 
வபாழ்க்�யின ்ரநத பவேியில் விருத்தி 
பசய்ய்ப்ட்ட தனித்துவமபான வரங்�ள் 
உங்�ேி்டமிருக�ிறது. நீங்�ள், நம்மு்்டய 
இரக�முள்ே நித்திய ்ரகலபா� ்ிதபாவின, 
கச்ன�ேின �ரத்தரின, ்ிர்ஞசத்்த 
சிருஷ்டித்தவரின, ்ரநத பவேியில் 
சுழலும் நடசத்திரங்�்ே ்ர்ப்ியவரின, 
அவர�ளுககுரிய சுற்று்ப்பா்தயில் 
க�பாேங்�்ே அ்மத்தவரின ்ிள்்ே.

நீங்�ள் அவரு்்டய �ரத்திலிருக�ிறரீ�ள்.
மி�வும் நல்ல �ரங்�ள்.
அன்பான �ரங்�ள்
அக�்றயபான �ரங்�ள்.
யபாரபாவது உங்�்ே்ப்ற்றி க்சு�ிற 

எதுவும் அ்த மபாற்றமுடியபாது. 
கதவன உங்�்ே்ப்ற்றி பசபானன்த 
ஒ்ப்ிடும்க்பாது அவர�ளு்்டய வபாரத்்த�ள் 
அரத்தமற்ற்வ.

நீங்�ள் அவரு்்டய அரு்மயபான 
்ிள்்ே.

அவர உங்�்ே கநசிக�ிறபார.
நீங்�ள் தடுமபாறும்க்பாதும், 

அவரி்டத்திலிருநது நீங்�ள் 
வில�ி்பக்பாகும்க்பாதும், கதவன உங்�்ே 
கநசிக�ிறபார. நீங்�ள் �பாணபாமற்க்பானதபா�, 
்�வி்ட்ப்ட்டதபா�, அல்லது மறக�்ப்ட்டதபா� 
உணரநதபால் ்ய்ப்்டபாதிருங்�ள். நல்ல 
கமய்்ப்ர உங்�்ே �ணடு்ிடி்ப்பார. அவர 
உங்�்ேத் தூக�ி தன கதபாள்�ேினகமல் 
க்பாடடுகப�பாள்வபார. அவர உங்�்ே 
வடீடிற்கு தூக�ி வருவபார.2

எனக�ன்பான சக�பாதரி�கே, 
இநத பதய்வ�ீ சத்தியங்�ள் உங்�ள் 
இருதயங்�ேில் ஆழமபா� மூழ்� 
அனுமதியுங்�ள். துக�மில்லபாதிருக� நீங்�ள் 
அகந� �பாரணங்�்ே �பாண்பீர�ள், ஏபனனில் 
நீங்�ள் நி்றகவற்ற கவணடிய ஒரு நித்திய 
இலக�ிருக�ிறது.

நீங்�ள் அநத இலக்� உண்மயபாக� 
கதரநபதடுககும்்டியபா� உல�த்தின அனபுள்ே 
இரடச�ர தனது ெவீ்னக ப�பாடுத்தபார. 
நீங்�ள் அவரு்்டய நபாமத்்த உங்�ள்மீது 
எடுத்துகப�பாணடீர�ள், நீங்�ள் அவரு்்டய 
சீஷர�ள். அவரினிமித்தம் நீங்�ள் நித்திய 
ம�ி்மயின அங்�ி�்ே உடுத்தமுடியும்.

வவறுப்ைவர்
இரண்டபாவது சக�பாதரி உல�த்தினமீது 

க�பா்மபாயிருநதபாள். அவளு்்டய 

துக�மபான சக�பாதரி்ய்பக்பால, 
அவளு்்டய வபாழ்க்�யில் யபாகரபா ஒருவர 
்ிரச்சி்ன�ளுககு �பாரணமபானவர என 
அவள் உணரநதபாள். அவ்ே மடடும் தவிர, 
எதிலும் யபாகரபாடும் அவள் நி்னத்ததுக்பால 
ந்டக�பாததற்�பா� எல்லபாவற்றினகமலும் அவள் 
கு்றகூறினபாள். அவளு்்டய குடும்்த்்த, 
அவளு்்டய நண்ர�்ே, அவளு்்டய 
கமலதி�பாரி்ய, ச�்ணியபாேர�்ே, 
க்பாலீ்ை, அண்்டவடீ்டபா்ர, 
ச்்த்த்லவர�்ே, தற்க்பா்தய நபா�ரீ� 
க்பாக்�, சூரிய ஒேியின �டு்ம்ய, 
சபாதபாரண துரதிருஷ்்டத்்த அவள் கு்ற 
கூறினபாள். அ்வ�ள் எல்லபாவற்்றயும் 
அவள் திடடினபாள்.

அவள் தன்ன ஒரு கமபாசமபான ந்ரபா� 
நி்னக�வில்்ல. மபாறபா�, அவள் மபாத்திரகம 
அவளுக�பா� இருக�ிறபாள் என உணரநதபாள். 
சுயநலத்தபாலும், அற்்த்தனத்தபாலும், 
பவறு்ப்பாலும் எல்கலபாருகம 
தூண்ட்ப்டு�ிறபார�ள் என அவள் நம்்ினபாள். 
மபாறபா�, அவள் நல்ல எணணங்�ளு்டனும், 
நீதியிலும், கநர்மயிலும், அன்ிலும் 
தூண்ட்ப்டு�ிறபாள் என நி்னத்தபாள்.

துரதிருஷ்்டவசமபா�, ்்த்தியமபான 
சக�பாதரியின சிநதி்ப்ின க்பாககு 
மி�்ப ப்பாதுவபானது. இரணடு க்பாடடிக 
குழுக�ேி்்டயில் அ்ி்ப்ிரபாய க்தம் 
�ணடு்ிடிக�்ப்ட்ட இது, சமீ்த்திய ஒரு 
ஆய்வில் �வனிக�்ப்ட்டது. ஆய்வின 
்குதியபா� ஆரபாய்ச்சியபாேர�ள் மத்திய 
�ிழககு நபாடு�ேில் ்பாலஸ்தீனியர�்ேயும் 
இஸ்ரகவலர�்ேயும், அபமரிக� ஐக�ிய 
நபாடு�ேில் குடியரசுவபாதி�்ேயும், 
ெனநபாய�வபாதி�்ேயும் கநர�பாணல் 
பசய்தனர. “தங்�ேின குழு, பவறு்ப்்வி்ட 
அன்ினபாகலகய தூண்ட்ப்ட்டனர என 
ஒவபவபாரு ்க�மும் உணரநதனர 
என்்த அவர�ள் �ணடு்ிடித்தனர, 
ஆனபால் அவர�ேின க்பாடடி குழு ஏன 
அ்ி்ப்ிரபாய க்தத்தில் ஈடு்ட்டனர 
என க�ட�்ப்ட்டக்பாது, ்ிற குழுக�ள் 
தூண்ட்ப்ட்ட �பாரணம் பவறு்பபு என 
[அவர�ள்] சுடடிக�பாடடினர.”3

கவறு வபாரத்்த�ேிபலனில், ஒவபவபாரு 
குழுவும் தங்�்ே நல்ல மனிதர�ேபா�, 
நீதியுள்ேவர�ேபா�, இரக�முள்ேவர�ேபா� 
உண்மயுள்ேவர�ேபா� நி்னத்தபார�ள். 
மபாறபா�, அவர�ேின க்பாடடியபாேர�்ே 
அவர�ள் ப�ட்ட மனிதர�ேபா�, 
்டிக�பாதவர�ேபா�, கநர்மயில்லபாதவர�ேபா�, 
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தீ்மயபானவர�ேபா�ககூ்ட அவர�ள் 
்பாரத்தபார�ள்.

இத்த்�ய ்பார்வ�ள் நீண்ட மற்றும் 
்ரிதபா்மபான வரலபாற்்றக ப�பாணடிருக�ிறது. 
நபான ்ிறநத ஆணடில், கவத்னயபான 
துக�த்திற்கும் �டடுக�்டங்�பாத கவத்னககும் 
�பாரணமபான ஒரு ்யங்�ர யுத்தத்தில் உல�ம் 
மூழ்�ியிருநதது. குறி்ப்ிட்ட ்ிற ்ிரிவின்ர 
தீ்மயபானவர�ேபா� அ்்டயபாேம்�ணடு, 
அவர�ளுககு எதிரபா� பவறு்ப்் ஊககுவித்த 
எனனு்்டய நபாடடின ஒரு ்ிரிவின 
மக�ேபால் இநத யுத்தம் ஆரம்்ிக�்ப்ட்டது.

இ்த்ப ்ிடிக�பாதவர�்ே அவர�ள் 
அ்மதியபாக�ினபார�ள். அவர�்ே அவர�ள் 
அவமபான்ப்டுத்தி ்ிசபாசு�ேபாக�ினபார�ள். 
மனிதர�்ேவி்ட கு்றவபா�, அவர�்ே 
தபாழ்நதவர�ேபா� �ருதினபார�ள். 
ஒருமு்ற ஒரு ்ிரிவின மக�்ே நீங்�ள் 
அவமதித்தபால், அவர�ளுகப�திரபான 
்லபாத்�பாரத்தின வபாரத்்த�்ேயும் 
பசயல்�்ேயும் நீங்�ள் அகந�மபா� 
நியபாயமபாககுவரீ�ள்.

இநத மகனபா்பாவங்�ேபால் 20வது 
நூற்றபாணடில் பெரமனிககு எனன 
ந்டநதபதன்்த்ப்ற்றி நி்னத்து்ப்பாரக� 
நபான நடுங்கு�ிகறன.

ஒருவர நம்்ம எதிரத்தபாகலபா 
அல்லது ஒ்பபுகப�பாள்ேபாமலிருநதபாகலபா 
அவர�ேி்டம் எகதபா தவறிருக�ிறபதனறு 
நி்னக� தூண்ட்ப்டு�ிகறபாம். அங்�ிருநது 
அவர�ளு்்டய வபாரத்்த�ளுககும் 
பசயல்�ளுககும் கமபாசமபான கநபாக�த்்த 
இ்ணக� இது ஒரு சிறு ்டி.

எது சரிகயபா அதற்�பா� நபாம் எ்பக்பாதும் 
நிற்�கவணடும், அநத �பாரணத்திற்�பா� நம் 
குரல்�்ே எழு்ப்கவணடிய �பாலங்�ள் 
வரும். ஆயினும், நமது இருதயங்�ேில் 
க�பா்த்து்டன அல்லது பவறு்பபு்டன நபாம் 
அ்ப்டிச் பசய்யும்க்பாது, �பாய்ப்டுத்த, 
அவமபான்ப்டுத்த அல்லது அவர�்ே 
அ்மதியபாக� மற்றவர�்ே திடடும்க்பாது, 
நபாம் நீதியில் பசய்யவில்்ல என்தற்கு 
வபாய்்பபு�ேிருக�ினறன.

இரடச�ர எனன க்பாதித்தபார?
“நபான உங்�ளுககுச் பசபால்லு�ிகறன, 

உங்�ள் சத்துருக�்ேச் சிகந�ியுங்�ள், 
உங்�்ேச் ச்ிக�ிறவர�்ே 
ஆசீரவதியுங்�ள், உங்�்ே்ப 
்்�க�ிறவர�ளுககு நன்ம பசய்யுங்�ள், 
உங்�்ே நிநதிக�ிறவர�ளுக�பா�வும், 
உங்�்ேத் துன்்ப்டுத்து�ிறவர�ளுக�பாவும் 

பெ்ம் ்ணணுங்�ள்;
“இ்ப்டிச் பசய்வதினபால் நீங்�ள் 

்ரகலபா�த்திலிருக�ிற உங்�ள் ்ிதபாவுககு்ப 
புத்திரரபாயிரு்ப்பீர�ள்”.4

இது இரடச�ரின வழியபாயிருக�ிறது. 
உல�த்தில் மிகுநத க�பா்த்்தயும், 
பவறு்ப்்யும், ்ிரிவி்ன்யயும், 
்லபாத்�பாரத்்தயும் உருவபாககு�ிற 
த்டங்�ல்�்ே உ்்டத்பதறிவதில் இது 
முதல் ்டியபாயிருக�ிறது.

“ஆம், எனனு்்டய சத்துருக�ள் 
என்ன கநசிக� விரும்புவதபாயிருநதபால் 
அ்தகய பசய்ய நபானும் 
விரு்ப்முள்ேவனபாயிருக�ிகறன” என நீங்�ள் 
பசபால்லலபாம்.

ஆனபால் அது உண்மயில் 
ப்பாருட்டல்ல, இல்்லயபா? நமது 
பசபாநத சீஷத்துவத்துககு நபாம் 
ப்பாறு்பபுள்ேவர�ேபாயிருக�ிகறபாம், 
நம்்ம மற்றவர�ள் ந்டத்துவதற்கும் 
இதற்கும் சம்்நதமில்்ல. 
்திலுககு அவர�ள் புரிநதுப�பாணடு 
அனபுள்ேவர�ேபாயிரு்ப்பார�பேன 
நபாம் நம்்ிக்� ்வ்பக்பாம், ஆனபால் 
அவர�ள் மீது நமககுள்ே அனபு, நம்மீது 
அவர�ளுக�பான உணரவு�ேிலிருநது 
தனி்ப்ட்டது.

ஒருகவ்ே நம்மு்்டய சத்துருக�்ே 
கநசிக� நமது முயற்சி�ள் அவர�ளு்்டய 
இருதயங்�்ே மிருதுவபாக�ி நன்மக�பா� 
அவர�்ே பசல்வபாக�்்டயச் பசய்யும். 
ஒருகவ்ே இது அ்ப்டிச் பசய்யபாது. 
ஆனபால், இகயசு �ிறிஸ்து்வ்ப ்ின்ற்ற 
நமது ஒ்பபுகப�பாடுத்தல் மபாறபாது.

ஆ�கவ, இகயசு �ிறிஸ்து ச்்யின 
அங்�த்தினர�ேபா�, நபாம் நமது சத்துருக�்ே 
கநசி்பக்பாம்.

க�பா்த்்தயும் பவறு்ப்்யும் நபாம் 
கமற்ப�பாள்கவபாம்.

கதவனு்்டய ்ிள்்ே�ள் யபாவரமீதும் 
அனபு்டன நம் இருதயங்�்ே நிர்பபுகவபாம்.

“[நம்்ம] நிநதிக�ிறவர�்ேயும் 
துன்்ப்டுத்து�ிறவர�்ேயும்”5, ஆசீரவதிக� 
மற்றவர�்ே நபாம் அணு�ி அவர�ளுககு 
்ணிவி்்ட பசய்கவபாம்.

நதிசசயமான சஷீன்
மூனறபாவது சக�பாதரி இகயசு 

�ிறிஸ்துவின நிச்சயமபான சீஷ்ன 
்ிரதி்லித்தபாள். பசய்வதற்கு 
�டினமபான ஒன்ற அவள் பசய்தபாள், 
்ரி�பாசத்திற்கு முனபும் அவள் 
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கதவ்ன நம்்ினபாள். அவ்ேச் சுற்றி 
இ�ழ்ச்சி மற்றும் குற்ற்ப்டுத்துதல் 
இருநதபாலும் எ்ப்டியபாவது அவளு்்டய 
விசுவபாசத்்தயும் நம்்ிக்�்யயும் அவள் 
்ரபாமரித்தபாள். அவளு்்டய சூழ்நி்ல�ள் 
ம�ிழ்ச்சியபாயிருநததபால் அல்ல, அவள் 
ம�ிழ்ச்சியபாயிருநததபால், அவள் சநகதபாஷமபா� 
வபாழ்நதபாள்.

எதிர்ப்ில்லபாமல் நம்மில் யபாரும் 
வபாழ்க்�்ப ்யணத்தில் ்யணிக�வில்்ல. 
அகந� சகதி�ள் நம்்ம புறம்க் தள்ே 
முயற்சிககும்க்பாது, விசுவபாசி�ளுககு 
வபாக�ேிக�்ப்ட்ட ம�ி்மயபான 
சநகதபாஷத்தில் எவவபாறு நபாம் நம் 
்பார்வ்ய ்வ்பக்பாம்?

ஆயிரக�ணக�பான ஆணடு�ளுககு 
முனபு ஒரு தீரக�தரிசி ப்ற்ற தரிசனத்தில் 
்தில் �பாண்ப்்டமுடியுபமனறு நபான 
நம்பு�ிகறன. தீரக�தரிசியின ப்யர கல�ி, 
அவனு்்டய தரிசனம் மபாரமன புஸ்த�த்தில் 
எழுத்ப்டடிருக�ிறது.

அவனு்்டய தரிசனத்தில் கல�ி ஒரு 
்ரநத விசபாலமபான பவேி்யக �ண்டபான, 
அதில் விவரிக� முடியபாத அழ�பான, ஒரு 
அற்புதமபான விருடசமிருநதது. திரேபான 
ெனககூட்டம் அநத விருடசத்்த கநபாக�ி 
ந்டநது பசனற்தயும் அவன �ண்டபான. 
அதன ம�ி்மயபான �னி்ய அவர�ள் 
புசிக� விரும்்ினபார�ள். அது அவர�ளுககு 
மிகுநத ம�ிழ்ச்சி்யயும் நி்லயபான 
சமபாதபானத்்தயும் ப�பாடுககுபமன அவர�ள் 
உணரநது நம்்ினபார�ள்.

விருடசத்திற்கு ந்டத்திச் பசனற ்பா்த 
பநருக�மபாயிருநதது, அவர�ள் ்பா்தயில் 
பசல்ல �்ரகயபாரமபாயிருநத ஒரு 
இரு்பபுகக�பால் அவர�ளுககுதவியது. ்பா்த 
மற்றும் விருடசத்தின மீது அவர�ேின 
்பார்வ்ய ம்றத்த மநதபாரமபான 
இருள் அங்�ிருநதது. ்க�த்திலிருநத 
ப்ரிய விசபாலமபான �டடி்டத்திலிருநது 
வநதுப�பாணடிருநத க�லிச் சிரி்ப்ின, 
உரத்த சத்தம் ஒருகவ்ே மி�வும் 
அ்பாய�ரமபானதபாயிருநதிருக�லபாம். 
அதிரச்சிய்்டயத்தக�தபா�, க�லிபசய்தல் 
விருடசத்்த அ்்டநது அற்புதமபான 
�னி்ய்ப புசித்தவர�ள் பவட�்ப்டடு, 
வில�ிச்பசல்வ்தயும் சில ெனங்�்ே 
ஏற்றுகப�பாள்ே ்வத்தது.6

விருடசம் அழ�பானபதன ஒருசமயம் 
அவர�ள் நி்னத்த்த்ப்ற்றி ஒருகவ்ே 
அவர�ள் சநகத�்ப்்ட ஆரம்்ித்திருக�லபாம். 

ஒருகவ்ே அவர�ள் அனு்வித்ததின 
உண்ம்ய்ப்ற்றி அவர�ள் க�ள்வி க�ட� 
ஆரம்்ித்தபார�ள்.

விருடசத்திலிருநது வில�ி்பக்பானபால் 
வபாழ்க்� எேிதபாயிருக�லபாபமன 
அவர�ள் நி்னத்திருக�லபாம். இனியும் 
அவர�ள் க�லி பசய்ய்ப்்டபாமல் அல்லது 
ந்�க�்ப்்டபாமலிருநதிருக�லபாம்.

உண்மயில், அவர�்ே க�லி 
பசய்துப�பாணடிருநத ெனங்�ள் 
மி� ம�ிழ்ச்சியபா�வும் நல்ல 
கநரத்திலிருநததபா�வும் கதபானறு�ிறது. 
ஆ�கவ, அவர�ள் ஒருகவ்ே விருடசத்்த 
்�விட்டபால் அவர�ள் அநத ப்ரிய 
விசபாலமபான �டடி்டத்திற்குள் வரகவற்�்ப்டடு 
அவர�ளு்்டய தீரமபானத்துக�பா�வும், 
புத்திசபாலித்தனத்திற்�பா�வும், உயரநத 
தரத்திற்�பா�வும் ்பாரபாட்ட்ப்டடிரு்ப்பார�ள்.

ைாப்யில் நதிபைத்திருங�ள்
அன்பான சக�பாதரி�கே, அன்பான 

நண்ர�கே, இரு்பபுக க�பா்லக 
ப�டடியபா�்ப ்ிடிக�வும் இரடசி்ப்் 
கநபாக�ி உறுதியபாய் ந்டக�வும் நீங்�ள் 
�ஷ்்ட்ப்ட்டபால், நீங்�ள் அ்சக�்ப்டுவதற்கு 
மிகுநத நம்்ிக்�யுள்ேவர�ேபா�த் 
கதபானறு�ிறவர�ேின சிரி்பபும் க�லியும் 
�பாரணமபாயிருநதபால், ்திலேிக�முடியபாத 
க�ள்வி�ேபால் அல்லது இனனமும் நீங்�ள் 
புரிநதுப�பாள்ேமுடியபாத க�பாட்பாடு�ேபால் 
உங்�ளுககு பதபாநதரவு இருநதபால், 
ஏமபாற்றங்�ேபால் நீங்�ள் துக�ம்்டநதபால், 
கல�ியின தரிசனத்்த நி்னவுகூர நபான 
உங்�்ே வலியுறுத்து�ிகறன.

்பா்தயில் நி்லத்திருங்�ள்
இரு்பபுகக�பா்ல, கதவனின 

வபாரத்்த்யக ்�வி்டபாதிருங்�ள்.
கதவனின அன்ில் ்ங்க�ற்்தற்�பா� 

உங்�்ே பவட�்ப்்ட ்வக� யபாரபாவது 
முயற்சிககும்க்பாது அவர�்ே அசட்்ட 
பசய்யுங்�ள்.

நீங்�ள் கதவனின ்ிள்்ே என்்த 
ஒருக்பாதும் மறக�பாதிருங்�ள், ஏரபாேமபான 
ஆசீரவபாதங்�ள் �பாத்திருக�ினறன, 
அவரு்்டய சித்தத்தின்டி பசய்ய நீங்�ள் 
�ற்றுகப�பாண்டபால் மீணடும் அவரு்டன 
நீங்�ள் வபாழுவரீ�ள்!7

உல�த்தபால் ப�பாடுக�்ப்டு�ிற 
பு�ழ் மற்றும் ஏற்றுகப�பாள்ளுதல், 
நம்்முடியபாததும், உண்மயில்லபாததும், 
திரு்பதியில்லபாததபா�வும் இருககும்.  
கதவனின வபாககுத்தத்தம் இ்பக்பாதும் 
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எ்பக்பாதும் நிச்சயமபானதபாயும், 
உண்மயபானதபா�வும் 
ம�ிழ்ச்சியுள்ேதபாயுமிருககும்.

ஒரு உயரநத ்பார்வயில் மதத்்தயும் 
விசுவபாசத்்தயும் �ருத உங்�்ே நபான 
அ்ழக�ிகறன. ப்ரிய விசபாலமபான 
�டடி்டத்தில் ப�பாடுக�்ப்டு�ிற எதுவுகம 
இகயசு �ிறிஸ்துவின சுவிகசஷத்தின்டி 
ெவீிக�ிற �னியு்டன ஒ்ப்ி்டமுடியபாதது.

உண்மயில், “கதவன 
தம்மில் அனபுகூரு�ிறவர�ளுககு 
ஆயத்தம்்ணணின்வ�்ேக �ண 
�பாணவுமில்்ல, �பாது க�ட�வுமில்்ல, 
அ்வ�ள் மனுஷனு்்டய இருதயத்தில் 
கதபானறவுமில்்ல.”8

இகயசு �ிறிஸ்துவின சுவிகசஷத்தில் 
சீஷத்துவத்தின ்பா்த, ம�ிழ்ச்சியின ்பா்த 
என்்த நபாகன அறிநதுப�பாணக்டன. இது 
்பாது�பா்பபுககும், சமபாதபானத்துககுமபான ்பா்த. 
இது சத்தியத்திற்�பான ்பா்த.

்ரிசுத்த ஆவியின வரம் 
மற்றும் வல்ல்ம்ய்ப ்ற்றி நபான 
சபாடசியேிக�ிகறன, இ்த நீங்�கே 
அறிநதுப�பாள்வரீ�ள்.

அகத கநரத்தில், ்பா்த உங்�ளுககு 
�டினமபா� மபாறினபால், ஆரம்் வகு்பபு, 
இேம்ப்ண�ள் மற்றும் ஒத்தபா்சச் 
சங்�ம் க்பானற ச்்யிலுள்ே அற்புதமபான 
அ்ம்ப்ில் நீங்�ள் அ்்டக�லத்்தயும், 
ப்லத்்தயும் �பாண்பீர�பேன நபான 
நம்பு�ிகறன. முனனபாலிருக�ிற 
்பா்தக�பா� உங்�ள் நம்்ிக்�்யயும் 
விசுவபாசத்்தயும் புது்ப்ித்துகப�பாள்ளு�ிற 
அ்வ�ள் ்பா்தயின வழிகுறி்பபு�ள். 
பசபாநத வ்ீடபா� நீங்�ள் உணரு�ிற, 
உங்�ள் சக�பாதரி�ேி்டமிருநதும் ச� 
சீஷர�ேி்டமிருநதும் ஊககுவித்த்ல்ப 
ப்று�ிற அ்வ�ள் ்பாது�பா்ப்ின வடீு.

ஆரம்் வகு்ப்ில் நீங்�ள் 
�ற்றுகப�பாள்ளும் �பாரியங்�ள் 
இேம்ப்ணணபா� நீங்�ள் �ற்றுகப�பாள்ளும் 
கூடுதலபான சத்தியங்�ளுககு 
ஆயத்தமபாயிருககும். உங்�ளு்்டய 
இேம் ப்ண�ள் வகு்ப்ில் நீங்�ள் 
ந்டக�ிற சீஷத்துவத்தின ்பா்த, 
ஒத்தபா்சச் சங்�த்தின ஐக�ியத்திற்கும் 
சக�பாதரியத்துவத்திற்கும் ந்டத்து�ிறது. 
்பா்தயில் ஒவபவபாரு அடியினூக்ட, 
இரக�ம், தயபாேம், மற்றும் கச்வயின 
பசயல்�ள் மூலமபா� மற்றவர�ேி்டத்தில் 
உங்�ளு்்டய அன்்க �பாட்ட 

உங்�ளுககு கூடுதலபான சநதர்ப்ங்�ள் 
ப�பாடுக�்ப்டு�ிறது.

பசபால்ல்ப்்டபாத சநகதபாஷத்திற்கும் 
்ரிபூரணத்திற்கும், சீஷத்துவத்தின இநத 
்பா்த ந்டத்து�ிறது.

இது எேிதபாயிருககும். உங்�ள் 
புத்திசபாலித்தனம், உருவபாககும்திறன, 
விசுவபாசம், கநர்ம, ப்லன, தீரமபானி்பபு, 
அனபு க்பானற உங்�ேி்டமுள்ே மி�ச் சிறநத 
எல்லபாமுகம இதற்கு கத்வயபாயிருக�ிறது. 
ஆனபால் ஒருநபாள் உங்�ள் முயற்சி�்ேத் 
திரும்்ி்ப ்பாரககும்க்பாது, நீங்�ள் 
ப்லமபா� நி்லத்திருநததற்கும், நீங்�ள் 
நம்்ியிருநததற்கும், நீங்�ள் ்பா்தயிலிருநது 
வில�பாததற்கும், நீங்�ள் மி�வும் 
நனறியுள்ேவர�ேபாயிரு்ப்பீர�ள்.

முனகனறிச் பசல்லுங்�ள்
உங்�ளு்்டய �டடு்ப்பாடடுககு 

அ்ப்பால் வபாழ்க்�யில் அகந� 
�பாரியங்�ேிருநதிருக�லபாம். ஆனபால் 
முடிவில், உங்�ள் இலககு மற்றும் 
்பா்தயில் உங்�ள் அனு்வங்�ள் 
இரணடிலுமிருநது கதரநபதடுக� 
உங்�ளுககு ஆற்றலிருக�ிறது. உங்�ள் 
திற்ம�ேில்்ல, உங்�ள் கதரநபதடு்பபு�கே 
உங்�ள் வபாழ்க்�யில் வித்தியபாசத்்த 
ஏற்்டுத்து�ிறது.9

சூழ்நி்ல�ள் உங்�்ே துக�்ப்டுத்த 
நீங்�ள் அனுமதிக� முடியபாது.

உங்�்ே ்்த்தியமபாக� அ்வ�்ே 
நீங்�ள் அனுமதிக� முடியபாது.

நீங்�ள் கதவனின குமபாரத்தி 
என்தில் நீங்�ள் �ேிகூரலபாம். 
கதவனின �ிரு்்யிலும் இகயசு 
�ிறிஸ்துவின அன்ிலும் ம�ிழ்ச்சி்யயும் 
சநகதபாஷத்்தயும் நீங்�ள் �பாணமுடியும்.

நீங்�ள் சநகதபாஷமபாயிருக�லபாம்.
ஏரபாேமபான அேவி்டமுடியபாத கதவனின 

நன்மக�பா� நனறியுணரவு்டன உங்�ள் 
இருதயங்�்ே நிர்ப் நபான உங்�்ே 
வலியுறுத்து�ிகறன. எனனு்்டய 
அன்பான சக�பாதரி�கே, இ்த உங்�ேபால் 
பசய்யமுடியும்! ெவீவிருடசத்திற்கு 
கநரபா� முனகனறிச் பசல்ல நீங்�ள் 
கதரநபதடு்ப்பீர�பேன எனனு்்டய 
ஆத்துமபாவின முழு ்பாசத்து்டன நபான 
பெ்ிக�ிகறன. நீங்�ள் உங்�ள் குர்ல 
உயரத்த தீரமபானித்து, உங்�ள் வபாழ்க்�்ய 
துதியின ம�ி்மயபான இ்சயபா�ச் பசய்து 
கதவனின அன்ிலும், அவரு்்டய ச்் 
மற்றும் இகயசு �ிறிஸ்துவின சுவிகசஷம் 
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உல�த்திற்குக ப�பாணடுவரககூடிய 
அற்புதங்�ேில் �ேிகூருவரீ�பேனறும் நபான 
பெ்ிக�ிகறன.

உண்மயபான சீஷத்துவத்தின 
்பா்டல் சிலருககு சு்மயபா�வும், மி�வும் 
சத்தமபா�வும்கூ்ட இருக�லபாம். �பாலங்�ேின 
ஆரம்்த்திலிருநகத இது இ்ப்டித்தபானிருநதது.

ஆனபால் நமது ்ரகலபா� ்ிதபாவுககும், 
அவரமீது அனபு ்வத்து அவ்ரக 
�னம்்ணணு�ிறவர�ளுககும் இது 
�ம்்பீரமபான, மீடபு, அனபு, சுத்தி�ரி்பபு மற்றும் 
கதவனுககும் ச�மனிதர�ளுககும் கச்வ 
ஆ�ிய மி� அரு்மயபான, அழ�ிய ்பா்டல்.10

சீஷத்துவத்தின ம�ி்மயபான 
்பா்தயில் ஒவபவபாரு நபாளும் ம�ிழ்ச்சியபா� 
ந்டநதுப�பாணடிருககும்க்பாது கதவனின 
குமபாரத்தியபா� ம�ிழ்ச்சியபா� முனகனற 
ப்லத்்த நீங்�ள் �பாண்பீர�பேனறு, 
�ரத்தரின அ்பக்பாஸ்தலனபா� எனது 

ஆசீரவபாதங்�்ே உங்�ளுககுக 
ப�பாடுக�ிகறன. இகயசு �ிறிஸ்துவின ்ரிசுத்த 
நபாமத்தில், ஆபமன.
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